UIK 1550

Minőség, Design és Innováció
DuoColling: a két teljesen külön szabályozható hűtőkörnek köszönhetően, a
hűtő-, illetve fagyasztórészben egymástól függetlenül, precízen szabályozható
a hőmérséklet
NoFrost: az árut a lehűtött, keringetett levegő megfagyasztja, és a
páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad, és az
élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán
nincs szükség leolvasztásra.
BioFresh: a zöldségek, gyümölcsök, hús- és tejtermékek hosszan tartó
tárolását biztosító technológia. Éppen 0 C° feletti hőmérséklet és ideális
páratartalom együttes biztosítása esetén ugyanis sok élelmiszer lényegesen
tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket.
SmartFrost: jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru
deresedését, ezáltal sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső
falak különlegesen simák, ezért könnyen tisztíthatóak.

pult alá építhető hűtőszekrény
118 liter, fixen rögzített ajtó, Soft Telescopic - automatikus ajtóbecsukódás, MagicEye,
LED-kijelző, hőmérsékletkijelzővel, nyomógombos elektronika, automatikus leolvasztás,
LED megvilágítás, palackrész beépítve a legalsó kihúzóban
beépítési méretek: 82-87/ 60 / min. 55

Beépítési méretek cm-ben (Ma. x Szé. x Mé.)

249 900 Ft

IKF 3510

beépíthető egyajtós hűtőszekrény
BioFresh-sel
301 liter, ebből BioFresh rész 90 liter,
fixen rögzített ajtó, MagicEye az ajtó mögött,
érintőelektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző,
SuperCool, LED-fényoszlop két oldalon,
automatikus leolvasztás PowerCooling ventilátorral,
6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható,
Premium GlassLine üveg felületek, 1 FlexSystem,
VarioBox-ok, 3 BioFresh rekesz teleszkópsíneken,
ebből 1 / 2 DrySafe vagy HydroSafe-ként használható
beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

BioFresh

beépítési méretek:
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
ENERGIA
OSZTÁLY

36 dB(A)

beépíthető kombinált hűtőszekrény
194/80 liter, MagicEye az ajtó mögött,
nyomógombos elektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző,
LED világítás a hűtőrészben, BioCool fiók,
Comfort GlassLine üvegfelületek,
manuális fagyasztótér leolvasztás,
SmartFrost fagyasztó technológia,
csúszózsanéros ajtó

beépíthető kombinált hűtőszekrény
224/57 liter, MagicEye az ajtó mögött,
nyomógombos elektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző,
LED világítás a hűtőrészben, zöldségfiók,
Comfort GlassLine üvegfelületek,
manuális fagyasztótér leolvasztás,
SmartFrost fagyasztó technológia,
csúszózsanéros ajtó

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

SmartFrost

SmartFrost

37 dB(A)
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ICBN 3376
beépíthető kombinált hűtőszekrény
176/62, ebből BioFresh rész 67 liter,
fixen rögzített ajtó,
MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika,
digitális hőmérsékletkijelzőa hűtő- és a fagyasztórészhez,
SuperCool, SuperFrost automatika mennyiség vezérelt,
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén,
NoFrost fagyasztórész,
PowerCooling hűtőrész,
3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható,
LED-fényoszlop két oldalon,
2 BioFresh rekesz telszkópsíneken - ebből
1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható,
LED-es megvilágítás a BioFresh részben,
1 FlexSystem

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

beépítési méretek: 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

NoFrost
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37 dB(A)

289 900 Ft

beépíthető kombinált hűtőszekrény
194/62 liter, csúszózsanéros ajtó,
20 órás tárolási idő üzemzavar esetén,
fagyasztási teljesítmény 14 kg/24 h,
MagicEye az ajtó mögött,
nyomógombos elektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző, idővezérelt SuperFrost,
automatikus leolvasztás PowerCooling ventillátorral,
LED megvilágítás, Comfort GlassLine üvegfelületek,
1 BioCool doboz görgőkön, NoFrost a fagyasztótérben

39 dB(A)
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ICS 3234

ICUNS 3324

249 900 Ft

37 dB(A)

399 900 Ft

ICS 3334

199 900 Ft

ENERGIA
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IKB 3560

beépíthető egyajtós hűtőszekrény
325 liter,
fixen rögzített ajtó,
MagicEye az ajtó mögött,
nyomógombos elektronika,
Digitális hőmérsékletkijelző,
SuperCool automatika,
PowerCooling ventilátor,
LED megvilágítás,
Comfort-GlassLine üvegfelületek,
gyümölcs- és zöldségrekesz
teleszkópsíneken
palacktároló kosár

299 900 Ft

39 dB(A)

BioFresh, NoFrost
ENERGIA
OSZTÁLY

479 900 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

38 dB(A)
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CNel 4813

CBNef 5715
szabadonálló kombinált hűtőszekrény
275/106 liter, ebből BioFresh rész 108 liter,
rozsdamentes acél ajtók SmartSteel bevonattal,
ezüst oldalfalak, 2,4”-os monokróm TFT-kijelző az ajtó
mögött, érintőelektronika, HardLine-Design,
DuoCooling, SuperCool, SuperFrost,
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén,PowerCooling Fresh Air aktívszén-szűrővel,
Comfort GlassLine tárolópolc palacktartóval,
LED-s mennyezetvilágítás, 3 GlassLine tároló polc,
melyből 1 osztható, 2 BioFresh rekesz
teleszkópos kihúzósíneken - ebből
1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

szabadonálló kombinált hűtőszekrény
243/95 liter, Inoxlook ajtók,
ezüst oldalfalak, HardLine-Design,
MagicEye az ajtó mögött,
nyomógombos elektronika,
digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-és a
fagyasztórészhez, DuoCooling,
NoFrost fagyasztórész, SuperFrost,
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés
zavar esetén, PowerCooling,
LED-s mennyezetvilágítás,
4 GlassLine tároló polc,
1 nagy gyümölcs-zöldségrekesz

méret: 201/70/66,5

méret: 201,1/60,0/65,7

BioFresh, NoFrost
BluPerformance
38 dB(A)

549 900 Ft

NoFrost
ENERGIA
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CN 4813

fehér színben:169 900 Ft
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189 900 Ft

CTN 5215

CN 4213
szabadonálló kombinált hűtőszekrény
166/129 liter, fehér, HardLine-Design,
MagicEye az ajtó mögött,
nyomógombos elektronika,
digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-és a fagyasztórészhez,
DuoCooling, NoFrost fagyasztórész, SuperFrost,
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén,
PowerCooling, LED-s mennyezetvilágítás,
3 GlassLine tároló polc,
1 nagy gyümölcs-zöldségrekesz

szabadonálló felülfagyasztós
kombinált hűtőszekrény
332/86 liter, HardLine-Design,
2,4”-os monokróm TFT-kijelző az ajtó mögött,
LED-s megvilágítás, Central Power Cooling,
SuperCool automatika,
SuperFrost automatika idővezérléssel,
4 GlassLine tároló polc biztonsági üvegből,
palacktartó polc, 1 BioCool doboz görgőkön,
tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h,
fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt:10 kg,
fehér

méret: 186,1/60/65,7

méret:185,2/69,7/76

CNel 4213

Inoxlook ajtók, ezüst oldalfalak: 169 900 Ft

NoFrost
40 dB(A)

169 900 Ft
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NoFrost

GP 2433
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41 dB(A)

154 900 Ft

GNP 3013

szabadonálló fagyasztószekrény
190 liter, SwingLine Design,
MagicEye az előlap burkolatán,
nyomógombos elektronika,
grafikus hőmérséklet kijelzés,
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén,
SuperFrost automatika idővezérelt,
6 fiók VarioSpace,
rúdfogantyú beépített nyitómechanikával,
fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 22 kg,
tárolási idő üzemzavar esetén: 26 h,
megfordítható ajtó,
fehér

szabadonálló fagyasztószekrény
257 liter, SwingLine Design,
MagicEye az előlap burkolatában,
nyomógombos elektronika,
grafikus hőmérséklet kijelzés,
optikai és akusztikai figyelmeztető jelzés zavar esetén,
SuperFrost automatika idővezérelt,
8 fiók VarioSpace,
rúdfogantyú beépített nyitómechanikával,
fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 20 kg,
tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h,
fehér

méret: 144,7/60,0/63,2

méret:184,1/60,0/63,0

SmartFrost
40 dB(A)

139 900 Ft

NoFrost
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41 dB(A)

249 900 Ft

WTb 4212

GTP 4656

szabadonálló bortemperáló készülék (Vinothek)
395 liter, max. 200 db bordeauxi palack
(0,75 liter) tárolására alkalmas,
MagicEye az előlap burkolatában,
nyomógombos elektronika,
digitális hőmérsékletkijelző,
nyomógombos elektronika, 6 hőmérsékleti zóna,
alsó vagy felső polc hőmérseklete
+5°C és + 20°C között állítható,
automatikus leolvasztás, aktívszén szűrő,
páratartalom szabályozás lávakővel,
HomeDialog rendszer utólag felszerelhető,
magasságában állítható polcok,
fa palacktartó polcok, 6 rakodófelület,
HardLine design, fekete készülékház,
hőszigetelt üveg, ergonomikus rúdfogantyú

szabadonálló fagyasztóláda
(Prémium)
419 liter, SwingDesign,
MagicEye kijelző a fogantyúban,
nyomógombos elektronika,
digitális hőmérsékletkijelző, 6 kosár,
kivehető fagyasztótálca, mint válaszfal,
belső világítás, zárható,
SuperFrost mennyiségi vezérléssel,
manuális leolvasztás,
fagyasztási teljesítmény: 38 kg/nap,
tárolási idő üzemzavar esetén 74 h,
halk, rezgés nélküli működés,
extra alacsony energiafogyasztás,
hőmérséklet hang és fény riasztás,
gyerekzár, ajtóriasztás

StopFrost
239 900 Ft

méret: 97,7/164,4/80,7

40 dB(A)
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méretek: 165 / 60 / 73,9
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369 900 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!

41 dB(A)

ENERGIA
OSZTÁLY
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